
OFFICE OF ADMINISTRATIVE HEARINGS 
STATE OF CALIFORNIA  

SPECIAL EDUCATION DIVISION 

 طلب سجل إداري معتمد

 معلومات االتصال

 االسم

 العنوان

 الرمز البریديالوالیة المدینة

 البرید اإللكتروني الھاتف

 معلومات القضیة

OAH اسم القضیة لدى OAH   رقم القضیة لدى

                 ☐    غیر ذلك: ☐  المنطقة التعلیمیة ☐    طالب   العالقة بالقضیة        

☐
☐

☐

☐

☐

 

 OAH سجل كاتب

مطبوع 
◄       0.30$   لكل صفحة      عادي (30 یوماً تقویماً) 

لكل صفحة   $0.50 ◄  مستعجل (15 یوماً تقویماً)

قرص
لكل صفحةً $0.20 ◄ عادي (30 یوماً تقویما ) ☐

لكل صفحة $0.40 ◄ مستعجل (15 یوماً تقویماً ) ☐

 سجل الدرجات

سجل درجات كامل ☐

 سجل درجات جزئي
 تاریخ (تواریخ) الطلب

لكل صفحة  $2.85 ◄   ً ( عادي (30 یوما تقویما ☐ًً ً

لكل صفحة $3.15 ◄   ( ً مستعجل (15 یوماً تقویما ☐

كرسم $1.00 سجل درجات رقمي على قرص   ◄ ☐

كرسم $25.00 سجل درجات ورقي   ◄ ☐

لكل صفحة $1.00 نسخ ورقیة إضافیة     ◄
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 تسجیل صوتي

لكل قرص $1.00 ◄ ◄◄ عادي (7 أیام تقویمیة) تسجیل صوتي على قرص ☐

بدون تكلفة ◄ ◄ عادي (4 أیام تقویمیة) متوفر على اإلنترنت ☐

 رسوم الشحن والتحضیر الثابتة
$10.00 ◄ یوم العمل التالي ◄  طلب مطبوع

$5.00 ◄ یوم العمل التالي ◄ طلب القرص فقط

 أعد النموذج المكتمل إلى

 Office of Administrative Hearings: العنوان البریدي

Attn: Administrative Record Coordinator 

2349 Gateway Oaks Dr., Ste. 200  

Sacramento, CA  95833 

https://www.applications.dgs.ca.gov/oah/oahsftweb: الملف اإللكتروني 
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